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De lijfelijkheid van de geest

• Psychiatrie
• Constituties
• Bio-psychosociaal

• Rouw?



Joan Tronto: ZORG
• The care relationships among humans are part of 

what mark us as human beings.

• Caring, for ourselves and others, should be the 
highest value that shapes how we view the 
economy, politics, and institutions such as schools 
and the family.



• schizofrenie
• bipolair
• depressie
• angst&paniek
• OCD
• traumagerelateerd
• eetstoornis
• ADHD
• autisme-spectrum
• somatoform
• persoonlijkheidsstoornis
• dissociatief
• cognitief
• middelengerelateerd



Eneman & Sabbe (2006)

De patiënt met schizofrenie rouwt om het verlies van zichzelf of, met de 
woorden van Semrad (1966), om the loss of the former self. 
Men verliest niet alleen wie men was, maar ook de persoon die men 
had kunnen zijn.

Elvin Semrad (1909-1976)

“If you can’t sit with the patient until he can feel it in his own body 
then you’re in the wrong business.”

• Mythisch figuur; bewonderd door opleidelingen
• Psycho-analytisch opgeleid
• schreef niets leesbaars; atheoretisch
• ‘Clinical humanism’



Muthert (2012) over verlies bij psychotische 
kwetsbaarheid (schizofrenie) 
‘Invuloefening’

1. Verlies van gezondheid  Ik ben zo bang voor het spook van de psychose.
2. Verlies van activiteiten  Nu dans ik nooit meer.
3. Verlies van dromen, verlangens, verwachtingen  Ik ben een loser.
4. Verlies van relaties  … dat ik er niet meer bij hoor.
5. Verlieservaringen als gevolg van stigmatisering  Ze deinzen allemaal terug.
6. Verlieservaringen van lotgenoten   Wanneer één van mijn vrienden een 

terugval heeft, word ik altijd bang.





Elisabeth Kübler-Ross

• Ontkenning
• Boosheid
• Onderhandelen
• Depressie
• Acceptatie

• Kritiek: de fases volgen elkaar niet zondermeer 
op (o.a. Muthert 2012); empirisch niet sterk
• Sterkte: herkenbare elementen



Stroebe & Schut (1999) 
Dual process model of 
coping with bereavement

• Verliesgericht
• Herstelgericht
• Oscilleren: confrontatie en vermijden 

afwisselen
• Doseren van rouw als adequate vorm van 

coping
• 2016: overload

• Fiore (review 2019): accuraat model, 
empirische ondersteuning



Muthert over verliesverwerking volgens Attig (2012):
Relearning the world
I. Zoeken naar een begrijpen.
II. Zoeken naar respect voor het unieke van de ervaringen.
III. In meer of mindere mate realiseren dat het verlies er is.

→ ‘antwoord’

Verwerken kost veel energie.
Gehele persoon in het geding.
Vertellen en hervertellen → antwoorden zijn soms maar kort houdbaar.



Fasen van psychiatrisch herstel 
(Spaniol e.a. 2002)

1. Overweldigd worden door de 
aandoening

2. Worstelen met de aandoening
3. Leven met de aandoening
4. Leven voorbij de aandoening

• Geen lineair proces



Herstel
(Generieke Module Akwaggz)

• Herstel van symptomen (klinisch herstel, functioneel herstel)

• Maatschappelijk herstel

• Persoonlijk herstel: 
• het hervinden van een eigen, persoonlijke identiteit en van een hernieuwde 

betekenisgeving aan de eigen psychische klachten en het eigen levensverhaal
• het hervinden van perspectief, hoop en grip op het eigen leven en op het 

hervinden van verbondenheid met anderen



Herstel
(Generieke Module Akwaggz)

• Herstel van symptomen (klinisch herstel, functioneel herstel)

• Maatschappelijk herstel

• Persoonlijk herstel: 
• het hervinden van een eigen, persoonlijke identiteit en van een hernieuwde 

betekenisgeving aan de eigen psychische klachten en het eigen levensverhaal
• het hervinden van perspectief, hoop en grip op het eigen leven en op het 

hervinden van verbondenheid met anderen

= zin
gevin

g



Zingeving: waarde, begrip of beleving?
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Machteld Huber e.a. 2016 (BMJ Open)

Institute for Positive Health
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Zingeving: waarde, begrip of beleving?
1. Samenhang (coherence)
2. Doel (purpose)
3. Leven moeite waard (significance)

Let op: tautologie! 
Welzijn & zelfsturing tellen vaak als kenmerken zingeving

• Levensnarratief
• Transcendentie
• Verbinding medemens



Zingeving: waarde, begrip of beleving?
Kritieken:

• Individualistisch, maar waar blijft het relationele?,
• ‘máákbaarheid’ van zingeving
• Zinvinding, zin-ervaring
• Wie geeft zin?
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zingeving

WELBEVINDEN

BESTAANSVRAGEN

ZINGEVING

spiritualiteit

RELIGIE
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Existentiële thema’s

• Irvin D. Yalom (1980)
Dood
Vrijheid
Isolatie
Betekenisloosheid
V. van Bruggen (2018)
Identiteit
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Existentiële thema’s

• Irvin D. Yalom (1980)
Dood
Vrijheid
Isolatie
Betekenisloosheid

suÏcide

DWANG
STIGMA

onmacht





Proefschrift Eva Ouwehand



Religieuze ervaringen en verklaringsmodellen
Eva Ouwehand (e.a., 2020)
• Personen met een bipolaire stoornis (in stabiele fase)
• Kwalitatieve (N=34) en kwantitatieve (N=200) studie

• Types van religieuze en spirituele ervaringen?
• Mate van voorkomen?

• Van blijvende betekenis?

• Verklaringsmodellen: 
• Persoonlijk?
• Medisch?
• Spiritueel?

https://research.rug.nl/nl/publications/mania-and-meaning-a-
mixed-methods-study-into-religious-experience = Thesis

https://research.rug.nl/nl/publications/mania-and-meaning-a-mixed-methods-study-into-religious-experience


Religieuze ervaringen (achteraf beschouwd) 

• Gedurende manie
• Horizontale transcendentie (interpersoonlijk, 

diepte ervaring, gelukservaring, synchroniciteit) ~70%
• Eenheidservaring / aanwezigheid van God  ~50% 

• Psychiatrisch: religieuze wanen/hallucinaties ~20%

• Gedurende depressie
• Afwezigheid van spiritualiteit of van God ~40%

>25%

~ 10%

Blijvende betekenis

~ 5%

Blijvende betekenis



Verklarende modellen van religieuze ervaringen 
bij bipolaire stoornis (N=125)

• 46% ‘Horen bij mijn spirituele ontwikkeling, verdiepten mijn geloof’
• 42% ‘Zowel religieuze / spirituele als pathologische verklaring (‘Both/and’) 
• 15% ‘Uitsluitend pathologisch’



Masterscripties UvH



Elise van Schaik (2017)
Zingeving op de zorgboerderij

• Drie zorgboerderijen – multiple case-study
• Begeleiders (‘zorgboeren’), n=5
• Deelnemers (cliënten), n=7
• Oervragen cf. Christa Anbeek (& Ada de Jong, ‘Berg van de ziel’)

“En aan de beesten kun je 
je verhaal vertellen en (…) 
dan doen ze hun kop op 
je en dan is het goed.”



Marinde van Egmond (2015)
Het idee van ‘vermogen tot lijden’ van Viktor Frankl

en de behandeling van depressie 
• Personen die depressie hebben doorgemaakt n=5
• Depressie behandelaren n=5

• Lijden tijdens depressie: zinloos
– ‘breuk met alles wat je eerder deed en was’ (cliënten)
– ‘symptoom van depressie: geen zin meer ervaren’ (behandelaren)

• Achteraf: toch enig nut?
1. Ontdekkingen over wie je bent
2. Invoelend vermogen ↑
3. Leven op hoger niveau

‘Zingeving: te humanisterig’!

Betekenis: ik geloof wel in een goed verhaal



Annika Tol (2020)
Motivatie en meaning in life in het proces 

naar de detox bij alcoholverslaving
‘Ik zat als een slaaF maar dat monstertje te bedienen van zijn alcohol.’

‘Want mensen gaan je mijden’

‘Huisje boompje beestje, dat omarm ik’

‘Dat het toch je fa
milie is wat telt’

‘Ik geloof dat er méér is, absoluut’

‘Dat ik blijf leven ... Dat is de hoofdmotivatie’

‘Ik heb geen mikpunt, geen dinges’



Sterre de Jong (2018)
“Hoopverleners in de GGZ”

De visie van ervaringsdeskundigen (ED n=5) en geestelijk verzorgers (GV n= 5)
in de GGZ op interdisciplinaire samenwerking

Positief
• Kansrijk!
• ED maakt zingeving toegankelijk
• ED faciliteert GV
• Hoop

Kritisch
• Concurrentie?
• Kwetsbaarheid ED (volgens GV)?

Model Interdisciplinary Collaboration
Laura Bronstein (Social Work, 2003)
1 Interdependence Onderlinge 

afhankelijkheid
++

2 Newly created
professional 
activities

1+1=3 • Groep
• Module
• Project

3 Flexibility Opzettelijke 
rolvervaging

~ GV door ED
X ED door GV

4 Collective ownership
of goals

Gezamenlijk
eigenaarschap

• Thema: verlies
• Zingeving
• Beetje ruimte

5 Reflection on 
process

Feedback Niet 
geformaliseerd

‘Bondgenoten’‘De persoon achter de DSM’



Shannon Admiraal (2020)
Verhalen & zingeving

Werken met herstel- en levensverhalen om zingeving te expliciteren 
bij cliënten door ED (N=5) en GV (N=5)

Werkwijze GV Overeenkomsten Werkwijze ED

Helpen op verhaal komen, 
betekenisgeving

Breder perspectief op het 
zelf ontwikkelen

Gelijkwaardigheid,
nabijheid

Rouw- en verlies Eigen verhaal
→ identiteit & acceptatie

Empowerment en kracht

Levensbeschouwelijke verhalen
‘mens als verhalend wezen’

Verhalen van hoop
verbondenheid & delen

Ervaringsverhalen
professioneel inzetten

‘Het kan voor mensen helpen om zichzelf te zien zoals ze 
zijn. Het is geen ander verhaal, of een mislukt verhaal, 
maar het is je eigen unieke verhaal dat even aan het licht 
komt. Levensecht. Dat werkt vaak troostend. Je hoeft er niks 
af te halen, het is niet mislukt, ik luister naar jou omdat het 
jouw verhaal is.’



Eva Trapman (2020)
Verbondenheid in isolement: de existentiële dimensie van ervaringen 

met het onvrijwillig verblijven in een separeerruimte (N=10)

Dood (39x): 
- angst om te sterven Angst om vermoord te worden.
- al dood te zijn  Teruggehaald door een verpleegkundige.
- suïcide  …dan was het misschien wel verkeerd 
afgelopen met mij.

Onvrijheid (81x): 
- machteloosheid Alsof je een object bent.
- empowerment Hoe kom ik hier uit?
- vormgeven eigen leven Alsof ik in het gras lag.

Isolement (157x):
- intrapersoonlijk Best wel bevrijdend.
- interpersoonlijk ’Praten - nee, schrijven – ja’
- existentieel Je bent ineens geen mens meer.

Betekenisloosheid (43x): 
Veel betekenis  Op dat moment dacht ik dat God 
tegen me zei: ‘ga maar lekker slapen, het is goed’.
Betekenisloos Sluit me maar op, dat was wat ik 
waard ben.





Erik H. Erikson
1902-1994

Iemand vroeg Freud wat een normaal persoon kenmerkt om goed te
functioneren.

Freud: "Lieben und arbeiten"



“Symptoms cause clinically significant impairment in social, 
occupational, or other important areas of current functioning”

DSM criterion C or D or E

100x
In DSM-IV

LIEBEN       &      ARBEITEN
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Freud / Erikson DSM Frankl, 1954 Winnicott / Van Megen, 
Sherman, 2009

Normal Criterion Meaning Transitional space

Lieben Social functioning Ervaren, relaties

Arbeiten Occupational ,, Werk, creativiteit

Lijden hanteren

Play, culture, religion

Victor Frankl (1905-1997, Van Swieten blog) Donald Woods Winnicott (1896-1971)Sigmund Freud (1856-1939)



Hoe verder?

• Onderzoek
- ‘Blauwdrukken’ verkrijgen van typering existentiële 

problematiek per type stoornis / levensfase/ fase van herstel.
- Zingeving – spirituality: nader volgen qua concepten

en waarde-positie.

• Praktijk
- Functioneren nog meer betrekken op hele persoon:

‘Lieben & arbeiten, leiden & spielen’
- Zorg is óók: ontmoeten, ruimte bieden aan zingeving
- ELMO



Een acronym

• Easy
• Listen about
• Meaning is normal
• Or ask Others

=ELMO
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Dank voor uw aandacht

a.braam@altrecht.nl


